UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zmiana oraz publikacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP
RPO”).
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) zarząd województwa odpowiada
za przygotowanie projektu regionalnego programu operacyjnego oraz jego wykonanie.
Art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1460, z późn. zm.) (dalej: ustawa wdrożeniowa) wskazuje zarząd województwa jako
instytucję zarządzającą w przypadku regionalnego programu operacyjnego.
Art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013 r., str. 320) (dalej:
rozporządzenie ogólne) określa funkcje instytucji zarządzającej.
Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy wdrożeniowej szczegółowy opis osi priorytetowych programu
operacyjnego jest przygotowywany i przyjmowany przez instytucję zarządzającą regionalnym
programem operacyjnym oraz zatwierdzany w zakresie kryteriów wyboru projektów przez
komitet monitorujący, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia ogólnego. Dokument ten
określa w szczególności zakres działań lub poddziałań realizowanych w ramach
poszczególnych osi priorytetowych programu operacyjnego.
W oparciu o art. 8 ustawy wdrożeniowej zarząd województwa działający jako instytucja
zarządzająca podaje do publicznej wiadomości SZOOP RPO oraz ogłasza w wojewódzkim
dzienniku urzędowym komunikat o adresie strony internetowej oraz portalu, na którym jest
dostępny SZOOP RPO. Komunikat zawiera także informację o terminie, od którego SZOOP
RPO znajdzie zastosowanie.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Opinia prawna pozytywna.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zmiany w SZOOP RPO dotyczą w szczególności:
1. Części I. Ogólny opis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji;
2. Części II. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych
działań/poddziałań;
3. Części III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane w EUR);
4. Części V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji Programu
Operacyjnego;
5. Części VI. Słowniczek;
6. Załącznika 3. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych,
działań i poddziałań;
7. Załącznika 4. Ramowe Plany Działań;
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8. Załącznika 5. Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję
w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który
będzie wnioskodawcą;
9. Załącznik 7. Tabele przedstawiające zastosowane w ramach działań/poddziałań
kategorie interwencji do SZOOP RPO, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do
niniejszej uchwały.
Załącznik 3 do SZOOP RPO wymaga zmiany w związku z zatwierdzeniem przez Komitet
Monitorujący RPO WK-P, na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2017 r., następujących kryteriów:
– Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat:
Projekty z zakresu wsparcia procesu umiędzynarodowienia oraz promocji
gospodarczej regionu;
– Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, Schemat: Sieci elektroenergetyczne, Schemat 1 (realizacja wyłącznie
na obszarach wsparcia OZE), Schemat 2 (realizacja na i poza obszarami wsparcia
OZE);
– Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii
niskoemisyjnych, Schemat: infrastruktura szynowa wraz z taborem;
– Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii
niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: system parkingów „parkuj i jedź”;
– Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg
lokalnych – powiatowych i gminnych;
– Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat:
Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa szkół i placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe - w ramach szkolnictwa specjalnego.
Załącznik 4 do SZOOP RPO wymaga zmiany w zakresie Planów Działania na rok 2017 r. dla
OP 8 oraz OP 10 w związku z zatwierdzeniem przez Komitet Monitorujący RPO WK-P, na
posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2017 r., następujących kryteriów:
– Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Schemat:
Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad
dziećmi do lat 3 w ramach polityki terytorialnej;
– Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Schemat: Projekty z zakresu
wychowania przedszkolnego – konkurs dedykowany polityce terytorialnej – (projekty
powiązane z EFRR);
– Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Schemat: Projekty z zakresu
wychowania przedszkolnego – konkurs poza polityką terytorialną.
5. Ocena skutków regulacji:
Z dniem podjęcia uchwały w życie wejdą zmiany SZOOP RPO. Dokument
uwzględniający przedmiotowe zmiany zostanie opublikowany na stronie internetowej RPO
WK-P oraz Portalu Funduszy Europejskich.
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